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 الباب الحادي عشر

 البالطأعمال 

 

 .ينقسم البالط إلى نوعين رئيسيين، طبيعي ومصنّع

 .سواء كان رخاماً أو جرانيت، وقد سبق الحديث عنه في باب الرخام: البالط الطبيعي .1

 :وينقسم إلى ثالثة أقسام: البالط الصناعي .2

v  وقـد سـمي بـالبالط      . وهو األكثر شيوعاً في غزة، حيث يتم تصنيعه محلياً        : البالط األسمنتي

 .األسمنتي نظراً لكون األسمنت مكوناً رئيسياً في تركيبه

 :أقسام البالط األسمنتي •

 :ينقسم البالط األسمنتي بحسب نوع الحصمة المستخدمة في صناعته إلى قسمين

وھ و  ) م ن مدین ة حیف ا        ( ی ة   الحص مة المس تخدمة فی ھ ھ ي حص مة محل            : بالط مزايكـو   -

ضعیف بالمقارنة مع األنواع األخرى حسب اختبار لوس انجلوس للتھشم ویراوح س عره     

ویمی ل ل ون الحص مة المس تخدمة فی ھ إل ى الل ون        . ش یكل للمت ر المرب ع      ) 15 -13( من  

البن  ي بدرجات  ھ وھ  و یس  تخدم ف  ي أرض  یات المس  اجد و الش  قق الس  كنیة والفل  ل الت  ي ی  راد  

 . أرضیتھا بالكامل بالسجاد والموكیت تغطیتھ

الوجھ العلوي وھو : وتتكون البالطة من وجھین    : وهو األكثر انتشاراً  : بالط كسر رخام   -

مكون من كسر الرخام أو كسر الجرافی ت والوج ھ الس فلي األس منتي والحص مة الت ي ف ي           

مس تخدمة  والم ادة ال . الوجھ العلوي قد تكون حصمة كرارة أو حص مة بازل ت أو غیرھ ا        

في ربط الحصمة مع بعضھا البعض في الوجھ العلوي ھي االسمنت األب یض والك وارتز      

وحس   ب   ( shrinkage)، وفائ   دة الك   وارتز األساس   یة ھ   ي من   ع التش   قق الج   اف  

المص  انع ( م  م 8  بس  مك ال یق  ل ع  نمواص  فات ف  ان الج  زء العل  وي م  ن البالط  ة یك  ون  ال

في ذل ك أنھ ا ب ذلك تق وي البالط ة ض د الب ري         مم ، والسبب 15المحلیة تصنعھ أكثر من    

أما الطبقة السفلیة فھ ي تتك ون م ن اس منت مخل وط م ع حص مة تق ارب ف ي            ) وضد الكسر 

 وتقلی  ل س  مك ھ  ذه الطبق  ة ال ی  ؤثر عل  ى ق  وة البالط  ة   ) رم  ل الكس  ارة ( نعومتھ  ا الرم  ل 

أمـا  ).  سـم  2.5*25*25(،  ) سم 3*30*30(،  ) سم 2*20*20(ويتواجد بعدة أبعاد    

لنسبة لالستخدام فإن األخير هو األكثر شـيوعاً، بينمـا ال يحبـذ اسـتخدام بـالط                 با

 .في الطوابق العلوية لثقل وزنه)  سم3*30*30(
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 : البالط األسمنتيتصنيعخطوات  •

 .يتم تجهيز الخلطة المكونة للبالط .1

 .تصب الخلطة في قوالب، مع البدء بطبقة الوجه .2

 .تفرد الخلطة في القوالب .3

 .بطن وتفردتصب طبقة ال .4

 . بار تقريبا250ًيتم ضغط المكونات المصبوبة بما يعادل  .5

 72ثم تُخرج البالطات من القوالب وتترك لتجف، ويجب معالجتها ورشها بالميـاه لمـدة                .6

 .ساعة

البالطة، وتتم بواسطة خمسة أنواع من أحجار البردخة، يبدأ التنعيم          ) جلي(تبدأ عملية تنعيم     .7

نعم، وتستمر البردخة حتى الوصول إلى الشكل األكثر صقالً ونعومةً          بأخشنها ثم باألنعم فاأل   

 .لسطح البالطة

 ملم تقريباً، وذلـك للمسـاعدة فـي         1 درجة، وبعمق    45يتم حف جوانب البالطة بزاوية       .8

 ).وهي المسافات بين البالط(استقامة الحلول 

الط إلـى القـوة      يوماً على األقل قبل استخدامها، وذلك حتى يصل الـب          21تترك البالطة    .9

 .المطلوبة

 :من مميزات البالط األسمنتي •

 .قوي، ويعتبر أقوى من السيراميك -

مقاوم لإلحتكاك وعوامل البري، خصوصاً إذا تم تصنيعه بطريقة سليمة، ويعتبر أفضل             -

 .من السيراميك في هذه الخاصية أيضاً

 .يمكن أن يتم تركيبه بمناظر جمالية متعددة -

 :من عيوبه •

لألحماض واألمالح، لذلك ال يصلح في بالطات المطابخ، أو المختبـرات           عدم مقاومته    -

 .العلمية

 :طريقة التبليط •

 سم، والهدف منها تسوية السـطح أسـفل         3يتم فرد طبقة من الرمل بسمك ال يقل عن           -

 .البالط
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، بحيـث  )بالط يعمل كمرجع في المستوى للبالط المحيط بـه (يتم تبليط عدد من البؤج      -

 . على مستو واحدتكون هذه البؤج

تبدأ عملية البالط، ويتم البدء بالموزعات، وذلك لضمان استمرارية الحلول مع بعضـها      -

 .البعض عند التقاء بالط الموزع مع بالط الغرف

 .بعد انتهاء تبليط الموزعات يتم تبليط الغرف -

 ويراعى عند البدء بالبالط البعد عن الجدار بمقدار بالطة، وذلـك لتالفـي االنحـراف       -

وهـو بـروز    (المحتمل في أبعاد الغرف، والذي يسبب ما يسمى بالتسنين في البالط،            

 ).البالط عن بعضه في مناطق اإللتقاء، مما يسيء لمظهره الجمالي

ال يكون التسنين ممنوعاً في كل الحاالت، فقد يكون مقصوداً في حالة الرغبة في              : مالحظة

 :ضح بالشكل اآلتيإبراز البالط بمظهر جمالي معين، كما هو مو

 . عن تسنين مقبولB عن تسنين مرفوض، والرسم Aحيث يعبر الر سم 

 

AB
 

 سـم،   1 سم، وسمك    10 – 7يتم تبليط البانيل الملحق بالبالط، ويكون البانيل بارتفاع          -

ش مع مراعاة عدم إبراز البانيل بشكل كبير في الجدار للمحافظـة عليـه مـن الخـد                

 . والكسر

بعد انتهاء عملية التبليط تبدأ عملية تنظيف البالط، وتبدأ بتنظيف وفتح فراغات الحلول              -

 . التي يشترط فيها ملء كل الفراغات بمادة الروبة) الروبة(بأي آلة حادة، ثم تتم عملية 

 

ر الرخام  یختلف عن البالط من حیث السمك ، حیث تقل سمك السیرامیك عن سمك بالط كس:السیرامیك 

 .مم ) 8-6(، ویتراوح سمكھ من 

السفلي وھي طبقة الفخار ، والعلیا و ھي طبقة الصیني وھي مكونة من عدة : وھو یتكون من طبقتین 

 .أنواع من المعادن 
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وتختل ف طبق ة الفخ ار م ن س یرامیك األرض یات       . میك بخفة وزنھ ، وبتعدد ألوان ھ وأش كالھ     ویتمیز السیرا 

إل  ى س  یرامیك الح  وائط ، فف  ي األرض  یات تك  ون الطبق  ة أعم  ق ف  ي الل  ون بس  بب المعالج  ة الحراری  ة لھ  ا     

وبس  بب طبق  ة م  ن ب  رادة الحدی  د تض  اف لتقویتھ  ا ولك  ن م  ع ثب  ات س  مك طبق  ة الفخ  ار لجمی  ع المقاس  ات ،    

ویتمیز السیرامیك بسھولة تنظیفھ وعدم امتصاصھ لألحم اض  . یادة القوة لھا كلما زادت أبعاد البالطة      وز

 .والمواد الكیماویة وكذلك الماء 

ویتمیز السیرامیك بمالقاة جمیع األذواق لتعدد ألوانھ وأشكالھ وفي حالة استخدام السیرامیك ال بد أن یكون 

الط الجدران ، بحث تكون درجة لون الحوائط افتح م ن درج ة ل ون     ھناك تجانس بین بالط األرضیات وب     

من عیوب السیرامیك في حالة استخدامھ في المناطق المتعرضة لالحتكاك بدرجة كبیرة أنھا . األرضیات  

كذلك من العیوب في تبلیط السیرامیك في الحمامات والمطابخ ھو ظھور . قد تتفقد جزءا من لون البالطة 

ند وجود زوایا ، كذلك ربما تك ون الزوای ا ح ادة ج دا بم ا یع رض االش خاص لالص ابة ف ي            طبقة الفخار ع  

حالة الحوادث وقد نم القضاء على ھذه المشكلة باستخدام زوایا بالستیكیة أو من االلومنیوم وتستخدم ھ ذه       

وض ع س یرامیك   ویراعى قبل استخدام السیرامیك ان ی, ) االرضیات ( الزوایا لالعمال الراسیة أو االفقیة   

 .الجدران في الماء حتى یتشبع وبذلك ال یمتص ماء الخلطة االسمنتیة 

افضل انواع الس یرامیك ھ و الن وع االیط الي ، ولك ن الن وع االكث ر انتش ارا ف ي غ زة ھ و االس باني بس بب               

ارتف اع س  عر االیط الي ، ك  ذلك یوج  د س یرامیك مص  ري ولك  ن یق ل ف  ي الج  ودة ع ن الس  یرامیك االس  باني       

 .یطالي واال

ویمكن عمل عدة اشكال في البالط مثل بالط الش طرنج أو المك روس أو الزخرف ة ، ك ذلك یمك ن اس تخدام             

 .اشكال الفوقا المختلفة بین حبات البالط اوعطائھا الوان وسمك مختلف مما یطفي نظرة جمالیة رائعة 

 

ن جمیع البالطة من نفس المادة ،  نفس سمك السیرامیك ولكن ھنا ال توجد طبقة الفخار بل ا:البورسیالن 

 بمعنى  full bodyبالط : وبالط البورسیالن نوعان . مرتفعة الثمن اال أنھا والبورسیالن مادة قویة جدا 

 .أن كل جسم البالطة من البورسیالن ، وبالطة لھ وجھ بورسیالن فقط وھو ارخص في السعر 

م ن مزای ا البورس یالن تع دد ألوان ھ      . دارة والكافتیری ا  یستخدم في الجامعة بمبنى المختبرات العلمیة واإل      * 

ولكن بعدد اقل من السیرامیك وھو یمتلك جمیع مزایا السیرامیك من حیث القوة والخفة وس ھولة التنظی ف       

 . وھو یستخدم داخلیا وخارجیا لمقاومتھ للعوامل الجویة

 

 : عبر الخطوات التالية)بليط السيراميكوهي نفس عملية ت(تتم عملية تبليط البورسيالن : طريقة التبليط

 .تفرد طبقة من الرمل بغرض ضمان استوائية السطح -
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، والغرض منها عمل أرضية تسـاعد       )مفلفلة(تفرد طبقة من الرمل المخلوط باألسمنت        -

 .البورسيالن أو السيراميك على تحمل األحمال المعرض لها

 سـم، مـع   2.5 بسمك ال يقل عن يبلط البورسيالن أو السيراميك على طبقة من المونة   -

مراعاة أن تكون المونة مفرودة بشكل كامل أسفل البالط، خصوصاً في حالة اسـتخدام              

 .السيراميك نظراً لضعفه

 3الغالب في غزة    ( ملم   10 – 2قد تترك أحياناً فراغات بين كل بالطة وأخرى بمعدل           -

 :وقا، وذلك لألغراض التاليةف، وهي ما تسمى بال)ملم

 .ي المشاكل التي قد يسببها اإلختالف في أبعاد البالطتالف* 

 .لنواح جمالية* 

تالفي المشاكل الناتجة عن التمدد الحراري، خصوصاً في المناطق         * 

 .الواسعة والمعرضة لحرارة عالية

 .وقا إن وجدت باألسمنت بشكل يتناسب مع شكل البالطفتعبأ فراغات ال -

وقا، يتم استخدام الروبة بشكل عادي كمـا فـي     ففي حالة عدم استخدام نظام فراغات ال       -

 .حالة البالط األسمنتي

في حالة استخدام بالط السيراميك أو البورسيالن في بالط الجدران فإنـه يـبلط بإحـدى                 •

 :طريقتين

عن طريق لصقه بواسطة المونة األسمنتية، مع تفادي التسنين، وفـي هـذه الحالـة ال            -

 .األمر يتم تحقيقه بالتحكم في سمك المونةتشترط استوائية الجدران، ألن هذا 

أو عن طريق لصقه بمادة غراء تفرد على الجدار ثم تتبع بالبالط، وفي هـذه الحالـة                  -

يشترط قصارة الجدار قبل البدء بالبالط، وذلك لتحقيق اإلسـتوائية المطلوبـة لسـطح              

 .الجدار

كل أكبر على نطـاق العـالم،       كلتا الطريقتين تعطيان نتائج جيدة، إال أن الثانية تستخدم بش         

 .نظراً لتفوقها في القوة على سابقتها، مع العلم أنها أغلى ثمناً
 

 :الفحوصات الالزمة للبالط قبل استخدامه

 ).البري(فحص اإلهتراء  .1

 .فحص اإلستوائية وانتظام األبعاد .2

 .فحص استقامة الحواف باستخدام الزاوية .3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .البالط األسمنتيفحص القوة، ويراعى عمل الفحص للوجهين في  .4

 .فحص امتصاص الماء .5

 .فحص مقاومة المواد الكيماوية واألحماض خصوصاً في البورسيالن والكراميكا .6

 

 ) بالط خارجي : ( بالط االنترلوك 

 لطرقوغیره وھو یستخدم بشكل أساسي في األرصفة وا. السداسي والمستطیل : وھو على عدة أشكال 

الطرق م في  س8 یستخدم في األرصفة و و م  س5: ي السمك  ویوجد منھ مقاسین فةغیر الرئیسی

 . عدة ألوان ویمكن ان یتواجد ب المعرضة لسیر السیارات الخفیفة
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